Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki konkursu zatytułowanego "„Moje
wspomnienia z Uniwersytetu Śląskiego”", którego przedmiotem jest twórczość
podlegająca zasadom określonym w poniższym regulaminie.

§1
Postanowienia ogólne
Organizator
Organizatorem Konkursu „Moje wspomnienia z Uniwersytetu Śląskiego” zwanego dalej
Konkursem w serwisie Dziennik Zachodni jest „Polskapresse” Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, Oddział Prasa Śląska, ul. Baczyńskiego 25 a, 41-203
Sosnowiec.
§2
Główne założenia konkursu
1. Tematyka Konkursu – tematem przewodnim Konkursu „Moje wspomnienia z
Uniwersytetu Śląskiego”:
Zadaniem uczestników jest przesłanie na adres wspomnieniaus@dz.com.pl, wspomnienia
związanego z Uniwersytetem Śląskim – anegdoty, historie, archiwalne zdjęcie dotyczące
Uniwersytetu.

§3
Warunki konkursu określające zasady uczestnictwa
1. Konkurs ma charakter otwarty – mogą wziąć w nim udział wszyscy, z wyjątkiem
pracowników Polskapresse Sp. z o.o. i spółek zależnych.
2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne (dalej „Uczestnicy”), będące
czytelnikami Dziennika Zachodniego lub użytkownikami portalu www.dziennikzachodni.pl.
Jest to jednoznaczne z akceptacją regulaminu ww. serwisu i zawartego w nim zapisu o
wymogu pełnoletności użytkownika.
3. Każdy z autorów może przesłać jedno zgłoszenie, które jego zdaniem zasługuje na
opublikowanie.
7. W treści maila/listu elektronicznego należy podać: Imię i nazwisko, adres oraz numer
telefonu kontaktowego.
8. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania, materiały przechodzą na własność
Organizatora, który nabywa autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac, na zasadach
opisanych w § 6 Regulaminu.
9. Nadesłane prace nie spełniające warunków określonych w regulaminie, nie zostaną
zgłoszone do konkursu.
10. Ostateczna interpretacja niniejszych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie
organizatorowi Konkursu.
11. O przyjęciu wysłanych prac na Konkurs decyduje data nadesłania pracy.
12. Uczestnicy konkursu oświadczają, że posiadają prawa autorskie do nadesłanych prac i
ponoszą wyłączną odpowiedzialność za naruszenie tych praw.
13. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia nieprawdziwe. W
przypadku, gdy takie zgłoszenie zostanie wykryte, Organizator na wniosek osoby zgłaszającej
bądź na podstawie własnej decyzji usunie pracę i dane osobowe ze strony internetowej

konkursu.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości zgłoszenia i podanych w
nim danych.
15. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo odmowy opublikowania pracy, która może w
jakimkolwiek stopniu naruszać przepisy polskiego prawa i ogólnie przyjęte normy moralne.

§4
Terminarz Konkursu

Terminarz przebiegu konkursu:
•rozpoczęcie Konkursu, nadsyłanie prac: od 08.08.2012r. do 29.08.2012r.
• publikacja wybranych przez komisję konkursową prac na łamach wydania głównego
Dziennika Zachodniego – 1.09.2012 r.

§5
Kwalifikacja prac
1. O zakwalifikowaniu prac do konkursu decyduje redakcja gazety Dziennik Zachodni i
przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego.
2. Do konkursu mogą zakwalifikować się wyłącznie prace zgodne z warunkami konkursu
ogłoszonymi w gazecie Dziennik Zachodni i zawartymi w niniejszym regulaminie.

§6
Zasady przyznawania nagród
1.

Wyboru Laureatów Konkursu dokona Komisja Konkursowa w składzie: Katarzyna

Pachelska, redaktor Dziennika Zachodniego oraz Jacek Szymik-Kozaczko, rzecznik
prasowy Uniwersytetu Śląskiego.
2.

Po upływie czasu nadsyłania Zgłoszeń w Konkursie Komisja Konkursowa przyzna:

Nagrody Uczestnikom, którzy w swoim zgłoszeniu nadesłali zdaniem Komisji
Konkursowej najciekawsze, najbardziej wyjątkowe wspomnienia związane z
Uniwersytetem Śląskim.
3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze 3 zgłoszenia . Nazwiska laureatów zostaną
opublikowane na łamach Dziennika Zachodniego, a zwycięskie prace na łamach portalu

www.dzinniekzachodni.pl .
4.

Uczestnik, który dokonał poprawnego Zgłoszenia, może wygrać tylko jedną Nagrodę.

5. Decyzja Jury o wyłonieniu Laureata jest ostateczna i wiążąca, chyba że Jury uzyska
wiarygodną informację, że treść wybranych Zadań Konkursowych narusza prawa osób
trzecich lub jej autor w jakikolwiek sposób naruszył postanowienia niniejszego
Regulaminu. Jeżeli taki Laureat został wybrany, Jury może wstrzymać wydanie Nagrody
do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
6. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Laureata
Organizator może żądać zwrotu nagrody zob. §7.
7.

Decyzja Jury w zakresie oceny zadań konkursowych jest ostateczna i wiążąca.

8. Organizator Konkursu oraz Jury ma prawo dokonać cenzury wykonanych przez
Uczestników Zadań Konkursowych oraz usunięcia ich z systemu bez podawania
przyczyn, jeśli uzna takie działanie za uzasadnione w szczególności w przypadkach
naruszenia przez Uczestnika uzasadnionych interesów Organizatora lub łamania
regulaminu Konkursu.
9. Uczestnik, który został pozytywnie zweryfikowany i uzyskał prawo do nagrody,
zwany jest Laureatem.

§7
Nagrody:
1.
Nagrodami dla laureatów będą:
I miejsce – studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim,
II miejsce – kurs językowy, albo kurs szybkiego czytania ufundowany przez Centrum
Edukacyjne FUTURE,
III miejsce – telefon komórkowy ufundowany przez firmę Baltimpex Telecom Group.

§8
Postanowienia końcowe
1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym
zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w
wysokości 41.503.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia
konkursu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania

ewentualnych nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i
usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statystycznych, analitycznych oraz
nawiązywania kontaktu z właścicielem danych. Podanie danych jest dobrowolne jednak
konieczne do wzięcia udziału w konkursie.
2. Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w
rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich
poprawiania w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w
każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie
dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych
sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na
piśmie.
3. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża
nadto zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz na otrzymywanie od Polskapresse Sp. z
o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Polskapresse Sp. z o.o.
adresy e-mail lub numery telefonów, informacji handlowej od Polskapresse Sp. z o.o.
dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polskapresse Sp. z o.o., a także produktów i
usług podmiotów współpracujących z Polskapresse Sp. z o.o. na odrębnych zasadach.

4. Nadesłanie odpowiedzi oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu, którego
ostateczna interpretacja należy do Organizatora konkursu.
5. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane wraz z uzasadnieniem na adres
Polskapresse sp. z o.o. Oddział Prasa Śląska ul. Baczyńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec w
terminie 14 dni od dnia zakończenia konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data
stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ich
otrzymania.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających
wymogów zawartych w Konkursie.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody w przypadku pozostającego w
związku z Konkursem naruszenia przez Uczestników przepisów Regulaminu lub powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
9. Zwycięzca jest zwolniony z obowiązku płacenia podatku od nagrody, jeśli jednorazowa
wartość wygranej nie przekracza kwoty 760 zł, a konkurs był organizowany i emitowany
(ogłaszany) przez środki masowego przekazu takie jak prasa, radio, telewizja, przychód
uzyskany przez podatnika w postaci nagrody będzie wolny od podatku.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).
10. W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia
Kodeksu Cywilnego.

11. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu w serwisie internetowym Dziennika
Zachodniego oraz w siedzibie organizatora konkursu, w Sosnowcu przy ul. Baczyńskiego
25A.
12. Organizator plebiscytu nie przewiduje możliwości wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego
zamiast nagród.
13. Organizator przewiduje możliwość przedłużenia Konkursu oraz zmiany regulaminu, o
czym Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową na adres wskazany przez Uczestnika
w formularzu rejestracyjnym.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu bez powiadomienia Uczestnika.
15. Wszystkie wątpliwości dotyczące konkursu należy wyjaśniać z powyższą osobą
wyłącznie w formie korespondencji pisemnej na adres organizatora, bądź e-mail:
marketing@dz.com.pl.

